
UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY
ROK SZKOLNY 2022/2023

WEJDŹ NA STRONĘ 
www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko

i kliknij w kafelek
NNW Dzieci i Młodzieży

1
WYBIERZ WARIANT 

i kliknij Kup Online

2
WPISZ KOD DOSTĘPU

Kod                                   
Ważny do                           

3
1

Z
6X3

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I ZAPŁAĆ

Certyfikat zostanie wysłany
na wskazany email

4
IMIENNE LISTY – skontaktuj się z nami aby skorzystać z tradycyjnej formy ubezpieczenia!

Proces zakupu przejdziesz szybko w kilku prostych krokach
Kancelaria Gestum Broker zaprasza do Siódmej Edycji Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Dziecko!

Atuty Naszego Programu!

Trwały uszczerbek aż do 1 200 zł za 1 %! Wypłata za operację aż do 1 800 zł!

Świadczenie bólowe – bez orzeczenia uszczerbku! Zwrot za okulary, aparat ortodontyczny etc.

Pakiet KLESZCZ: zwrot za wizyty lekarskie, badania, antybiotykoterapię.  

Świadczenia chorobowe – szpital (w tym COVID), poważne zachorowanie – 14 chorób

    NOWOŚĆ! Ubezpieczenie NNW dla Dorosłych (Rodziców, osób > 26 r.ż)!
    Ubezpieczenie NNW dla Personelu Oświaty
    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Personelu Oświaty, Rodziców, osób > 18 r.ż. 
Szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko

Polecamy!

Wszystkie sporty
bez wyłączeń! 

Ochrona na całym 
świecie 24 h

m.in. szkoła, wakacje, 
wycieczki szkolne 

 

Ubezpieczeni
od 1 dnia do 26

roku życia

 

Niskie składki
już od 30 zł za rok!

 

Stawiamy na
wysokie sumy
ubezpieczenia

aż do 360 000 zł!
 

Z
es

ka
n

u
j k

o
d

 Q
R

i wejdź na stronę www

Masz pytania?                                                                                                                                            PON - PT 8-16 
          bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl               694 450 244, 600 484 109, 668 197 967  
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UBEZPIECZENIE NNW
DZIECI I MŁODZIEŻY

Rekomendowany wariant

Masz pytania?                                        

          bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl               

          694 450 244, 600 484 109, 668 197 967 

pon - pt 8-16 

NOWOŚĆ! 
Ubezpieczenie NNW dla Dorosłych (Rodziców, osób > 26 r.ż.)
szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie
ma charakteru materiału doradczego. Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, indywidualnie negocjowany. Wiele odstępstw od OWU.  
Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie www.gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

WARIANT UBEZPIECZENIA I II III IV V

SKŁADKA ROCZNA 30 zł 59 zł 78 zł 129 zł 187 zł

ZNIŻKA 25% DLA RODZEŃSTWA! na 2-gie i kolejne dziecko 22,50 zł 44,25 zł 58,50 zł 96,75 zł 140,25 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki oświatowej lub wycieczki szkolnej 

54 000 zł 105 000 zł 150 000 zł 258 000 zł 360 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  36 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 172 000 zł 240 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku 
epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie 

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu   18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł

Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku    3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Trwały uszczerbek  w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

100%
1% 

Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100%
1% 

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku     
płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni

pobyt musi trwać min.24 h 36 zł 70 zł 100 zł 172 zł 240  zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19)      
płatne od 2 dnia pobytu do 90 dni

pobyt musi trwać min.48 h 27 zł 52,50 zł 75 zł 129 zł 180  zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego:    
anemia aplastyczna, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica),
cukrzyca, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa,
śpiączka, niewydolność wątroby, udar mózgu, zawał serca

900 zł 1750 zł 2500 zł 4300 zł 6000  zł

Operacja chirurgiczna po nieszczęśliwym wypadku      
pobyt w szpitalu w wyniku operacji 

musi trwać co najmniej 24 h 270 zł 525 zł 750 zł 1290 zł 1800  zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW:    
a)  wizyty lekarskie   
b)  udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
c)  badania, zabiegi ambulatoryjne   
d)  operacje (w tym  operacje plastyczne)  
e)  nabycie niezbędnych lekarstw i środków przepisanych przez lekarza
f)  transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium 

1800 zł 3500 zł 5000 zł 8600 zł 12000  zł

Leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW
(brak limitu na 1 ząb)      koszty poniesione na terenie RP 1000 zł 2000 zł 3000 zł 4000 zł 5000  zł

Zwrot kosztów rehabilitacji po NW    koszty poniesione na terenie RP 2160 zł 4200 zł 6000 zł 10 320 zł 14 400 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych po NW      

koszty poniesione na terenie RP 2160 zł 4200 zł 6000 zł 10 320 zł 14 400 zł

Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych,
 aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, 
pompy insulinowej lub szkieł korekcyjnych po NW       

max. 1 raz w roku;
 NNW na terenie placówki oświaty;

koszty poniesione na terenie RP
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 200 zł

Pakiet KLESZCZ - Podlimit:  Koszt wizyty u lekarza        - 300 zł 
                                                               Koszt badań na boreliozę  - 400 zł
                                                               Koszt antybiotykoterapii   - 300 zł          

max. 1 raz w roku 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł

Świadczenie bólowe - w przypadku, gdy nieszczęśliwy 
wypadek nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu       

jednorazowa wypłata 
max. 1 raz w roku

100 zł 100 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku      
pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia

musi trwać co najmniej 72 h
90 zł 175 zł 250 zł 430 zł 600 zł

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub chemikaliami      
pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia

musi trwać co najmniej 72 h
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

Klauzula Obrona Konieczna – zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń zostaje rozszerzony o następstwa 
nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej     

TAK TAK TAK TAK TAK

Rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w tym sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)    TAK TAK TAK TAK TAK

koszty poniesione na terenie RP

jednorazowa wypłata 
max. 1 raz w roku



UBEZPIECZENIE NNW PERSONELU OŚWIATY
ROK SZKOLNY 2022/2023

WEJDŹ NA STRONĘ 
www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko

i kliknij w kafelek
NNW Personelu Oświaty 

1
WYBIERZ WARIANT 

i kliknij Kup Online

2
WPISZ KOD DOSTĘPU

Kod                                   
Ważny do                           
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WYPEŁNIJ FORMULARZ
I ZAPŁAĆ

Certyfikat zostanie wysłany
na wskazany email

4
IMIENNE LISTY – skontaktuj się z nami aby skorzystać z tradycyjnej formy ubezpieczenia!

Proces zakupu przejdziesz szybko w kilku prostych krokach
Kancelaria Gestum Broker zaprasza do Siódmej Edycji Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Dziecko!

Atuty Naszego Programu!

Trwały uszczerbek aż do 1 200 zł za 1 %! Wypłata za operację aż do 1 800 zł!

Świadczenie bólowe – bez orzeczenia uszczerbku! Zwrot za okulary, aparat ortodontyczny etc.

Pakiet KLESZCZ: zwrot za wizyty lekarskie, badania, antybiotykoterapię.  

Świadczenia chorobowe – szpital (w tym COVID), poważne zachorowanie – 14 chorób

    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Personelu Oświaty, Rodziców, osób > 18 r.ż.
    Ubezpieczenie NNW dla Dzieci i Młodzieży

Szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko

Polecamy!

Wszystkie sporty
bez wyłączeń! 

Ochrona na całym 
świecie 24 h

m.in. szkoła, wakacje, 
wycieczki szkolne 

 

Z ubezpieczenia mogą
skorzystać wszyscy 

pracownicy zatrudnieni
w placówce oświatowej.

 

Niskie składki
już od 30 zł za rok!

 

Stawiamy na
wysokie sumy
ubezpieczenia

aż do 360 000 zł!
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i wejdź na stronę www

Masz pytania?                                                                                                                                            PON - PT 8-16 
          bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl               694 450 244, 600 484 109, 668 197 967  
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UBEZPIECZENIE NNW
PERSONELU OŚWIATY

Masz pytania?                                        

          bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl               

          694 450 244, 600 484 109, 668 197 967 

pon - pt 8-16 

Polecamy!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Personelu Oświaty
szczegóły na stronie www.gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie
ma charakteru materiału doradczego. Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, indywidualnie negocjowany. Wiele odstępstw od OWU.  
Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie www.gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

WARIANT UBEZPIECZENIA I II III IV V

SKŁADKA ROCZNA 30 zł 59 zł 78 zł 129 zł 187 zł
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki oświatowej lub wycieczki szkolnej 

54 000 zł 105 000 zł 150 000 zł 258 000 zł 360 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  36 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 172 000 zł 240 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku 
epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie 

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu   18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł

Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku    3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Trwały uszczerbek  w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

100%
1% 

Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100%
1% 

18 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 86 000 zł 120 000 zł
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku     
płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni

pobyt musi trwać min.24 h 36 zł 70 zł 100 zł 172 zł 240  zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19)      
płatne od 2 dnia pobytu do 90 dni

pobyt musi trwać min.48 h 27 zł 52,50 zł 75 zł 129 zł 180  zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego:    
anemia aplastyczna, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica),
cukrzyca, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa,
śpiączka, niewydolność wątroby, udar mózgu, zawał serca

900 zł 1750 zł 2500 zł 4300 zł 6000  zł

Operacja chirurgiczna po nieszczęśliwym wypadku      
pobyt w szpitalu w wyniku operacji 

musi trwać co najmniej 24 h 270 zł 525 zł 750 zł 1290 zł 1800  zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW:    
a)  wizyty lekarskie   
b)  udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
c)  badania, zabiegi ambulatoryjne   
d)  operacje (w tym  operacje plastyczne)  
e)  nabycie niezbędnych lekarstw i środków przepisanych przez lekarza
f)  transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium 

1800 zł 3500 zł 5000 zł 8600 zł 12000  zł

Leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW
(brak limitu na 1 ząb)      koszty poniesione na terenie RP 1000 zł 2000 zł 3000 zł 4000 zł 5000  zł

Zwrot kosztów rehabilitacji po NW    koszty poniesione na terenie RP 2160 zł 4200 zł 6000 zł 10 320 zł 14 400 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych po NW      

koszty poniesione na terenie RP 2160 zł 4200 zł 6000 zł 10 320 zł 14 400 zł

Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych,
 aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, 
pompy insulinowej lub szkieł korekcyjnych po NW       

max. 1 raz w roku;
 NNW na terenie placówki oświaty;

koszty poniesione na terenie RP
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 200 zł

Pakiet KLESZCZ - Podlimit:  Koszt wizyty u lekarza        - 300 zł 
                                                               Koszt badań na boreliozę  - 400 zł
                                                               Koszt antybiotykoterapii   - 300 zł          

max. 1 raz w roku 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł

Świadczenie bólowe - w przypadku, gdy nieszczęśliwy 
wypadek nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu       

jednorazowa wypłata 
max. 1 raz w roku

100 zł 100 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku      
pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia

musi trwać co najmniej 72 h
90 zł 175 zł 250 zł 430 zł 600 zł

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub chemikaliami      
pobyt w szpitalu w wyniku zdarzenia

musi trwać co najmniej 72 h
180 zł 350 zł 500 zł 860 zł 1200 zł

Rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w tym sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)    TAK TAK TAK TAK TAK

Rekomendowany wariant

koszty poniesione na terenie RP

jednorazowa wypłata 
max. 1 raz w roku



MATERIAŁ REKLAMOWY 

1. Placówka oświaty może skorzystać z ubezpieczenia OC, bez konieczności korzystania z NNW ! 

2. Ubezpieczenie obowiązuje: we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony a także w pracy  

w charakterze wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach. 

3. Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia. 

4. Zakres i warunki Programu „Bezpieczne Dziecko” wynegocjowała kancelaria Gestum Broker sp. z o.o. 

 
 
 
 

Gestum Broker zaprasza do Siódmej Edycji Ogólnopolskiego Programu "Bezpieczne Dziecko”  

i skorzystanie z oferty ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilna Pracownika placówki oświatowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OC PERSONELU 

PLACÓWKI 

WARIANT 

I  

WARIANT  

II 

WARIANT  

III 

SUMA 

GWARANCYJNA 
20.000 zł 100.000 zł 1.000.000 zł 

Zakres 

terytorialny 

Polska, Unia Europejska, Wielka Brytania, 

Szwajcaria, Norwegia, Islandia 

Franszyza 
Brak w szkodach osobowych 

200 zł w szkodach rzeczowych  

Udział własny Brak  

SKŁADKA  

ROCZNA  

za 1 pracownika 
10 zł 30 zł 200 zł 

OPCJA nr 1 
1. UBEZPIECZAJĄCYM JEST PLACÓWKA OŚWIATY 

2. POLISA GRUPOWA wystawiona jest na placówkę 

oświaty 

3. IMIENNA LISTA OSÓB (listę tworzy placówka oświaty, 

pobiera składkę i wpłaca na konto ubezpieczyciela) 

4. Brak indywidualnego certyfikatu potwierdzającego 

ubezpieczenie 

Placówka oświaty dokonuje wyboru formy skorzystania z oferty: 

OPCJA nr 2 
1. UBEZPIECZAJĄCYM JEST KORPORACJA DORADZTWA I OBSŁUGI 

INWESTYCJI SP. Z O.O. 

2. GRUPA OTWARTA, brak polisy na placówkę oświaty 

3. Przystępowanie odbywa się przez portal https://gestumbroker.pl/ 

4. Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający 

ubezpieczenie 

BEZ FORMALNOŚCI ! 

Ubezpieczenie jest dla osób, które pracują: 

- na podstawie umowy o pracę, 

- na podstawie umowy cywilno-prawnej, 

- w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONYM:  

Dyrektor, Zastępca dyrektora, Osoba pełniąca obowiązki dyrektora, 

Nauczyciel, Instruktor, Opiekun, Wychowawca, Pozostały personel 

placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej, Praktykant, 

Stażysta, Wolontariusz 

Instrukcja dla Pracownika – Jak przystąpić do ubezpieczenia ? ONLINE 

ONLINE 

       WEJDŹ NA STRONĘ 
https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko  

i kliknij kafelek 

OC PRACOWNIKÓW OŚWIATY 

WYBIERZ WARIANT 

i kliknij Kup Online 

WYPEŁNIJ FORMULARZ  

I ZAPŁAĆ  

Certyfikat przyjdzie na wskazany adres email 

 

Jak dokonać wyboru sumy ubezpieczenia? 

 

Przykład: Zarówno dyrektor jak i nauczyciel mogą być 

zatrudnieni na podstawie: 

1. Umowy o pracę i wtedy podlegają przepisom o 

odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy – tj. 

do wysokości  trzymiesięcznego wynagrodzenia (kodeks 

pracy art. 2 i art. 119)  albo 

2. Umowy cywilno-prawnej albo w ramach jednoosobowej 

działalności gospodarczej i wtedy podlegają przepisom 

kodeksu cywilnego, tj. do wysokości szkody (np. 

odszkodowanie + zadośćuczynienie + renta dożywotnia, 

szkoda może znacznie przekroczyć kwotę 100 000 zł).  

Podsumowując, w celu dopasowania sumy 

gwarancyjnej do własnych potrzeb, proponujemy 

kierować się podstawą zatrudnienia a następnie 

wysokością wynagrodzenia.  

 

UBEZPIECZENIE OC PRACOWNIKA 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 
 

https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia
https://gestumbroker.pl/
https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko


MATERIAŁ REKLAMOWY 

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe 

z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w 

granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 

Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub 

instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących 

pracodawcy wobec pracownika. 

Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence); 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa; 

Prawo do regresu – wykupione; Ubezpieczyciel nie będzie rościł od ubezpieczonego pracownika zwrotu wypłaconego odszkodowania 

na rzecz osoby trzeciej, również w zakresie trzymiesięcznego wynagrodzenia określonego w kodeksie pracy (art. 119). 

OC dyrektora 

W przypadku ubezpieczonego, który jest dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora), 

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z 

wykonywaniem przez ubezpieczonego:  

1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w 

umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;  

2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji. 

 

OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej 

Odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego 

zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w 

umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.  

OC praktykanta, stażysty  

W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu; Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody z tytułu 

powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność 

cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa); 

 

PODSTAWA UBEZPIECZENIA 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 24-09-2018 

(OC/OW029/1809). 
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